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 16/11/2017        احسان هللا مایار

 به انتظار روشني در ختم تونل

چند  باکزاس اقامت داشتم راپوری را از مجلۀ تایم ترجمه کرده ، زمانیکه در گریپ واین ت4/6/1998به تأریخ 

به دوست عزیزم آقای وهاج ارسال نمودم تا در مجلۀ "درد دل افغان" نشر نماید. آن سطر اضافات در آغاز و ختم 

این نوشته در همان وقت نشر شد و تصادفاً دو سه روز قبل درالبالی نشریه ها بار دیگر به نظرم خورد. چون 

، یفوسیل ت آمدۀاز مواد به دسانکشاف و به دوران افتادن تمام روزنه های حیاتی این جهان بدون به کار بردن 

این راپور خارج از دلچسپی نخواهد بود. اینک شما گاز و تیل، از تصور دور است، لذا برای عالقمندان مرور 

 و این است مضمون قریباً بیست سال قبل بنده:

                                                1998-6-4گریپ واین 

مقایسۀ ادوار مختلف و شعرا شعري از  ۀما  محمد حیدر ژوبل در سلسلسال قبل استاد ادبیات دری  50تقریبا 

 :  دارمخاطرم ه بهنوز هم را ع آن اكرد كه یك مصر حافظ شیرازی را براي ما تشریح مي

 .(دنه هر که آینه سازد سکندری دان)

یانا در كوه هاي بیروت هوایي با طیاره آر ۀاستاد ژوبل در جواني دراثرسانحاز این خاطره سال قبل  48درحدود 

را به  ما ۀمردي مبارزي بود و جامع . ژوبلحق تسلیم كرد، روحش شاد باد و جنت مكانشه پایتخت لبنان جان ب

مطا لعه میكرد. درباره وي گفتني هاي زیاد است اما مطلب از صحبت امروزي ما تبصره و  نظر انتقادي مثبت

  .بزرگ مردي است كه گفته : نه هر آنكه آینه ساخت سكندري داند چکامه ای ۀتحلیل دربار

 : تحت عنوان 1998ماه مي  4شهور تایم مورخه در مجله م

 الي تیل بحیره كسپین تهاجم با

ورزم تا آنرا درحد توانم ترجمه نموده  به  مضموني را خواندم كه از هر ناحیه برایم دلچسپ بود. اینك سعي مي

 :گرامي برسانم خدمت خوانندگان

ناوقت اقدام كرد، اما براي امریكا موفقیت هاي  در بازي بزرگ آسیاي مركزي  ، رئیس جمهورلینتنک" بیل 

 ه است.نصیب گردید

واشنگتن براي مردیكه، تا دیروز غیر ممكن به نظر میخورد، یك پذیرایي نمایشي به بینندگان  ۀهفته گذشتدر

 .عرضه كرد

قد، با رنگ موهاي نقره فام كه امروز یك مرد با قدرت از یك مملكت گمنام در صحنه  توركمن باشي، مرد كوتاه

كساني قرار مي داد كه كدام مامور دیسك منطقه با  ۀجهاني مي باشد، شاید درگذشته پروتوكول وي را در زمر

 .وي صحبت نماید

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_ba_entezar_roschane_dar_khatm_tunnel
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ehsan_m_ba_entezar_roschane_dar_khatm_tunnel


  
 

 

 6از 2

مي باشد مربوط به صفرامراد نیازوف، یس یا سرتمام توركمنها" ئمعني "ره اما امروز این اسم توركمن باشي كه ب

باشد. در اعماق زمین  تركمنستان   هاي اتحاد شوروي سابق، مي یس جمهور تركمنستان، یكي از جمهوریتئر

 .مقدار هنگفت تیل موجود بوده و هم ذخایر گاز آن در جهان به درجه چهارم ثابت شده است

ین شخص به شكل شاهانه پذیرایي صورت گرفت و یك ا كلینتن از ۀگذشته از طرف ادار ۀبدین اساس درهفت

ین ممللكت سرمایه اگروپ از سرمایه گذاران امریكایي در خدمت وي بودند كه عالقه دارند تا هرچه زودتر در

 .دست آورنده گذاري نمایند و حاصل آنرا به نفع خود ب

است و در مقابل قصر سفید قرار هاي مهم جهاني ریزرف  نیازوف در مهمانخانه بیل ایر، كه براي شخصیت

آن با بعضي  از بعد یس جمهوربیل كلینتن مذاكرات انجام داد وئدقیقه بار 45دارد، اقامت داشت. وي براي مدت 

در چوكات اجنداي ترتیب شده صحبت  George Tenet یس سي آي اي، جیورج تینیتئاز اعضاي كابینه و ر

یس ئافتخار ره هاي تفحصات تیل و تولید ماشین آالت امریكایي ب مپنيدو درجن نمایندگان ك هاي داشت. اضافه از

نفر از  300آن  نیازوف دعوت شب نشیني مجللي در یكي از هوتل هاي داخل شهر ترتیب دادند كه در جمهور

 .هاي تجارتي و تبلیغ كنندگان تجارتي شركت داشتند ساي كمپنيؤمامورین عالیرتبه تصمیم گیرنده، ر

ادشاه " جدید بحیره كسپین است كه باالي ذخایر بزرگ و سرمایه حاكمیت دارد. بحیرۀ كسپین كه نیازوف " پ

 ً بلیون بیرل  200باشد. درحدود  با مساحت كلیفورنیا برابري دارد، مركز هجوم بزرگ طالي مایع قرن مي تقریبا

بیت شده كه از روي ثمنطقه ت ب و یا اطراف اینآزیر  فیصد سرجمع مقدار ذخایر جهان در 10تیل خام ، یعني 

 .گردد مي دالرتریلیون  4ن بالغ به آبهاي امروزي ارزش 

احاطه نموده، گوریالهاي  هاي صعب العبور اطراف آنراه خطرناك جهان قرار دارد. كو ۀكسپین در نقط ۀبحیر

خلق آن نموده و مشكالت زیاد به حكومت فاسد و نا استوار  هچیچیني و معاندین كردي اطراف تركمنستان را حلق

ها مایل درچنین منطقه یك ریسك بزرگي خواهد بود. كمپني  صد ۀذاري تیل در فاصلگ پایپبدین اساس كند.  مي

فوراّ دست اندر كار شدند و كمپني هاي  1991هاي بزرگ جهاني انرژي بعد از سقوط اتحاد شوروي در سال 

 ي، اروپایي، روسي، جاپاني، چینایي و امریكاي جنوبي با ساختن كونسورسیوم و همكاري هربزرگ امریكان

برآورده بتوانند. دربعضي  را ها ین طریق مصارف هنگفت این نوع سرمایه گذاريا جانبه اقدام نمودند تا بتوانند از

 ه سیل تیل این منطقه در جهان سراتولید آغاز كرده اند و بدون شك در چند سال آینده چاه هاي تیل همین حال  ب

 ینجا است كه چگونه میتوان از كدام طریق گرسنه هاي انرژي جهان را نجات داد؟ وا ال درؤزیر خواهد شد. س

  كدام مملكت كلید كار را دردست خواهد داشت.؟

هاي تیل جهاني، جستجو  ذرباییجان، مركز و قرار گاه فرماندهي كمپنيآل این معمي شاید در باكو پایتخت كلید ح

هاي شهر زیر رنگ  اطراف سرك هر روز در -قدیمي است اما در حال انكشاف استشده بتواند. باكو یك شهر 

كنند  شمول دفاتر بزرگ مانند سمارق سر بلند ميه ها ب ها و رستوران و بوي تیل خام، كافي ها، مشروب نوشي

 .كنند قدرت نمایي ميهاي تیل با موتر هاي مرسیدس ضد گلوله  و بارون

امریكایي  Amaco  پترولیم انگلیسي و اموكو BPتیش یكمپني داخل كونسورسیوم تحت ریاست بر 12امسال تا حال 

ذرباییجان آفوت به طرف شمال  2تن تیل استخراج كرده اند. این مقدار از طریق یك پایپ الین با قطر  160000

 .است هسیاه انتقال داده شد ۀبندر گاه روسي در بحیر Novorossisk نووروسسیسك و غرب به بندر
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خواهد تا پایپالین جدیدي به  زودي این طریق انتقال كفایت ضرورت را نخواهد كرد. كونسورسیوم  ميه اما ب

سال آینده یك ملیون بیرل تیل در روز انتقال بدهند.  ضمن  5د در ظرف دست بگیرد تا بتوان فت روي 3.5قطر 

ذخایر سایبریا گذشته در یکی از  كه درامریکائی تكساس اهالی  از نفر شروب نوشي در باكو یكصحبت در یك م

كرد و فعالّ در باكو وظیفه دارد گفت: این بازي بزرگ پایپالین است، تركمنستان دیوانه است و محاط به  كار مي

اریكه ضرورت جهان باشد مقد م وئیم چاه هاي تیل را برمه كاري نماخشكه است و در بحر راه ندارد. ما میتوانی

 توانیم این مقدار را به ماركیت برسانیم؟ شود چگونه مي ال پیدا ميؤیم اما سئتولید نما

اند  یممالك ۀیجان، قزاقستان و تركمنستان از جملئن  مطرح است. آذرباحول آالیست كه در منطقه و در ماؤاین س

د بدون مداخله روسیه، ایران و دو مملكت همجوار نمیخواه آنها. تاس وجود آمدهه كه بعد از سقوط اتحاد شوروي ب

كسپین از منابع زیر زمیني خود استفاده نمایند. روسیه و ایران بنابر داشتن منابع انرژي در مملكت  ۀدیگربحیر

 .دنها ندار طرف این جمهوریته خود چندان نظر نیكي ب

انكشاف منابع انرژي  و در از سایبریا عالیق بخصوصي داشتتولید تیل  گذشته اتحاد شوروي  به استخراج و در

این جمهوریت ها كمتر دلچسپي داشتند. از طرف دیگر ایران در انكشاف منابع انرژي در منطقه پیشنهاد همكاري 

 و از طرف دیگر ایران و روسیه هر گذاشته كه بیست درصد از منابع مربوط به نفع ایران باشد  شرط نموده و

 .الینها در داخل این دو مملكت دارند انتقال تیل از طریق پایپ مندي شدیدي در دوعالقه

هاي جهاني در انكشاف منابع انرژي این منطقه شریك  شروع  با دیگر كمپني ي  درئهاي انرژي امریكا كمپني

 .گرداندتر متشكل  زود را خود ي خود سهل انگاري نموده نتوانستشده اند، لیكن حكومت امریكا در پالیس

هاي انرژي  حقوقي به همكاري با حكومت بحیرۀ كسپین و یا كمپني مؤسساتبعضي از دالالن قدرت واشنگتن و 

خدمت شان قرار فروش، مشاورین ، تبلیغ كنندگان و یا دروازه باز كنان اقدام نمودند و در  شرکت هایامریكاني، 

 سابق وزیر خزاین و  Lloyed Bensten،دفاعسابق وزیر  Dick Cheney این اشخاص ۀگرفته اند. در زمر

John Sununu  باشند سابق آمر ستاف جورج بوش شامل مي. 

سابق مشاور    Zbigniew Brzezinskiشدشته باین رشته فعالیت و موفقیت داا احتمال دارد شخصیكه بیشتر در

ناصح   مربي و ثحیه ي از مدتها بنماید. و مشاوركمپني اموكو اجراي وظیفه مي ثامنیت ملي امریكا باشد كه بحی

هاي حكومت امریكا را به صراحت پالیسي میكر گذشته شود و در مادلین البریت وزیر خارجه امریكا شناخته مي

 .این خطاي بزرگي خواهد بود باد انتقاد گرفته كه در باره جمهوریتهاي آسیاي مركزي كمتر التفات نموده وه ب

غور  CIA مطالعات ۀداشته و دربار CIA وي در اگست گذشته مجلسي مهمي با ۀادار ۀاعضاي برجست البرایت و

وضع آسیاي  ۀین مجلس سي آي اي گروپ كارمندان مستقل مخفي را تعیین نمود تا در بارابعد از وی نمودند. 

در كه   CIA مركزي و قدرت مالي این جمهوریت در رابطه با اقتصاد جهاني مطالعات عمیق نمایند. ایجنتهاي

در  شقوق مختلف گاز وتیل مهارت داشتند به جنوب روسیه، آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان سفر ها نمودند و

راپور به پالیسي میكر هاي امریكا  ۀمورد موجودیت ذخایر مواد انرژي مطالعات عمیق نمودند. بعد از ارای

 ."ن كار كردآروي  بایدترین انگیزه هاي امروز كه  یكي از مهیج"البرایت اظهار داشت: 

بازي بزرگي دادند.  مامورین امریكا در برابر اظهار بعضي كه این تكرار " بازي بزرگ" است ناراحتي نشان مي

در اثر خود آنرا   Rudyard Kiplingو هاي برطانیه و روسیه خلق گردیده بود بین امپراطوري 19كه در قرن 

 .است نام نهادهچنین 
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هاي  دیگر بازي بزرگي در پیش است یعني چه؟ واشنگتن میخواهد كه تیل از طریق پایپالین قبول كنیم اگر بار

صورت ه و ب دست داشته باشده مختلف انتقال یابد تا یك مملكت به تنهایي نتواند مقدرات ممالك مصرف كننده را ب

ریكا  اقدامي خوبي است ایران مخالفت دارد. در نظر امطریق طریق پایپالن از  واضح در بارۀ صدور تیل از

هاي موجود روسیه انتقال یابد، اما روسیه باید قادر نباشد كه روزي یكي  ین تیل از طریق پایپالینااگر مقداري از

 .زعم خود بسته كنده را ب ها ین پایپالینااز

تا از  طرف غرب گسترده شوده خواهد كه پایپالین بزرگ انتقال انرژي مورد ضرورت ب صاّ امریكا مي مخصو

 از بحیره كسپین به بندر سایهان در تركیه به بحیره مدیترانه مواصلت نماید. تركیه عضو پیمان اطلس بوده و

جمهوریت  طور مطلق به روسیه اعتماد نمي كند زیرا نفوذ ممالك بیگانه، دره ینرو مشكل بار نمي آورد. امریكا با

اعتماد  ایراني و ینزد واشنگتن موقف رژ یم اسالمی در روسیه نمي باشد. پسند هاي سابق اتحاد شوروي، مورد

" آخرین چیزیكه ما به آن ضرورت  باشد. یكي از همكاران قصر سفید اظهار داشت به آنها كمتر از روسیه مي

 ."طریق خلیج فارس صورت بگیرد اگرانتقال اصلي انرژي از خواهیم داشت چنین خواهد بود

طرف جنوب از طریق قلمرو ایران ه د كه كوتاه ترین فاصله انتقال مواد انرژي بندارولین تهران اظهار عقیده ئمس

وزارت خارجه در تهران در مصاحبۀ  است وبس. حسین كاظمپور اردیبلي مشاور در وزارت پطرولیم ایران و

وي  .اظهار داشت " این یك كار احمقانه است اگر انتقال مواد انرژي از طریق روسیه و تركیه صورت بگیرد"

كسپین داریم و پاهاي  ۀرا در بحیر از اطلس جفرافیایي نموده اضافه كرد: " ما دست هاي خود ۀاشاره به صفح

 . "ینرو ساده ترین راه انتقال انرژي ازطریق ما شده میتواندا از ،ما در خلیج فارس است

كرسي عمل بنشانند. آنها ایستادگي باالي ه را ب ها تنها به این گفتار منطقي اكتفاء نمي نمایند تا نظر خود ایراني

 ۀصراحت بحیره ین موافقنامه ها بانمایند كه در با اتحاد شوروي مي 1940و 1921موافقتنامه هاي سالهاي 

ین ا باره را در . تهران آماده است تا مذاكرات دواست جزء مشترك هر دوجانب تعیین گردیده ثكسپین منحی

صورتیكه اقدامي بر ضد منافع مملكت شان باشد. اگر منافع  داشته باشد درموضوع از سر بگیرد و حق ویتو 

 قانوني در منطقه روي صورت ایران اقدامات غیر آن شود، اردیبلي اظهار نمود، در ایران در نظر گرفته نمي

 .تواند ساختماني و یا تخریبي در قضیه باشد دست میگیرد. این اقامات مي

آن طوري  كوشش داشت تا در بدیل دیگري پایپ الین انتقال مواد انرژي اقدام نماید وخزان سال گذشته امریكا  در

كسپین  ۀزیر سطح آب بحیر ازطریق تركمنستان گذشته از و كه گسترش پایپ الین از قزاقستان شروع گردد بود

امتداد نموده به باكوانتقال یابد و بعد آن از طریق گرجستان به بندرمدیترانه تركیه مواصلت نماید. این مفكوره كار 

یر ثگردیده وتا دالربلیون  4قبول عالقه مندان گردد، زیرا مصرف این پروژه بالغ به پسند نبود كه مورد  ه ایساد

ریت تصمیم گیرنده هاي ثاك مل است. نزدأفي بیرل قابل ت دالر 4رار مستقیم آن باالي قیمت تمام شد تیل از ق

سیاه  ۀطرف شمال ازطریق روسیه و بحیره طرف جنوب ازطریق ایران و یا به انتقال تیل صرف ب مؤسسات،

 .معقولیت اقتصادي دارد

را داشته باشم، " درصورتیكه من به تنهایي راه انتخاب  ساي كمپني تیل ممالك غربي اظهار داشتؤیكي از ر

 ها زیادتر از ین منطقه از جهان ایرانياداد تمدید پایپ الین را امضاء نمایم" دررها قرا با ایراني حاضرم فردا

كه كدام مملكت حاضراست  ملكیت خودرا   تواند. وي در مورد تروریزم اضافه كرد دیگران قابل اعتماد بوده مي

  .نماید ري ميثآن اقدامات مو منفجر گرداند؟ ایران به یقین در نگهباني
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 . گردد تقویه مي ید وئالین شرق وغرب ازطرف بعضي لیدرهاي منطقه تا اما بدیل مورد نظر امریكا پایپ

شرق و غرب پیشنهادي امریكا به  یس جمهور آذربایجان حید رعلي یوف متیقن است كه این خط ئال رثطور م

 .ن تر استئنسبت دیگر نظریات مطم

راه تحقق  ها  درئیاتا پایتخت قزاقستان صورت گرفت امریكا  یكه در الماا اپریل امسال در مجلس مهمدر اول 

شرکت بخشیدن مفكورۀ " شوت بزرگ پایپ الین" قدمي مهمي گذاشتند. اضافه از دوصد نفر اشخاص بلند پایه 

ه ود و شكل پیاده نمودن آن بهاي خ هم آمدند و هر كدام از پیشنهاد هاي تیل و كونسورسیوم و متخصصین گرد

كردند. جاي تعجب همه گردید كه كمپني غول پیكر توتال فرانسوي بدیلي جدیدي اصالح شده  عمل ازآن دفاع مي

بلیون  4شمال جنوب را ازطریق ایران به خلیج فارس پیشنهاد نمود. با این پیشنهاد مصرف این پروژه بالغ بر

باشد. بدین معني مصرف ساختمان پایپالین از طریق ایران  استفاده نميآماده  2004شود و هم تا سال  ميدالر

پروژه از  دو ساختمان هر الین از طریق تركیه را مینماید. همچنان در ایجاب مصارف مساوي به گستردن پایپ

  .نظر نمیخورده نقطه نظر وقت كدام تفاوتي ب

با وجود مد نظرگرفتن هدف ستراتیژیكي این پروژه، اساس  .كلینتن این مطلب یك خبر خوش بود ۀبراي ادار

تر به حجم مصارف  آن است. اعتراف كمپني توتال فرانسوي براي تصمیم  عملي گردانیدن آن مربوط زیاد

وجود ه گیرندگان این پروژه در امریكا قدم مهمي است كه در نتیجه تحرك جدیدي را در برآوردن این پروژه ب

 .است آورده

یس جمهور تركمنستان  از پروژۀ ساختماني ئینتن و نیازوف توضیح گردیده كه ررسمي بین كل ۀ مشترکالمیدر اع

با فشار   سیستم بزرگ كه امریكانیها آنرا ۀ، تحت آب بحیرۀ كسپین، جزء مفكورالین از مسیر شرق و غرب پایپ

 .نماید طرفداري مي پیش میبرند

را در مورد ساختمان این پروژه كه از كدام طریق  در باكو تصمیم خودینده كونسورسیوم بزرگ آدرماه اكتوبر 

كلینتن معتقد است كه طرف امریكا در بازي بزرگ نیروي حركت جدیدي  ۀدارد و ادار صورت بگیرد، اعالم مي

 )ختم ترجمه(. است دست آوردهه ب

مي ازافغانستان برده نشده بلكه دو اگر خوانندگان گرامي توجه كرده باشند در تمام این مطلب حیاتي منطقه نا 

 .مملكت، ایران و یا تركیه یكي ازآنها برنده این غنیمت بزرگ خواهند شد

 را با موفقیت آزمایش كردند و امریكا فوراً  بمب هاي ذروي خود جواب هنده متاسفانه روز گذشته كه پاكستان ب

گستردن احتمالي پایپالین را ازطریق افغانستان برابر پاكستان اعالم كرد چانس  در راه بندان اقتصادي خودرا

 .غیر ممكن گردانید

عیسوي گروپ طالبان با سرعت  1994اواخر سال  خاطر مي اوریم كه دره گذشته رجعت نموده به مختصر ب

برق آسا چند والیت افغانستان را از دست گروپهاي بي عرضه فتح نمودند و در هفته هاي اول شروع به خلع 

 .ردن امنیت در منطقه نمودندآو سالح و

راحت ه خوشي استقبال گردید تا بعد از سالهاي جنگ، تباهي و خرابي نفس با این عمل شان از طرف مردم ب

 .كار شونده بكشند و در اعمار مملكت خود باالي خرابه ها دست ب

كار ساختماني ان شروع زودي ه درین وقت سر وصداي ساختمان پایپالین از طریق افغانستان طوري مینمود كه ب

 .عواید بدست مي آید دالرملیون  165ین مدرك براي افغانستان در سال تقریباّ ا از میشود و
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دیري نگذشته بود كه كابل سقوط كرد و یك گروپ بدون داشتن مشروعیت جاي نشین گروپ دیگرغیر مشروع 

فت و اژدهاي خودي در سینه هاي شان گردید. بعد ازآنكه لذت قدرت باالي دیگرغرایز بشري طالبان اوج گر

هاي انبوه  جاي گرفت از افغانستان مملكت افغانها، منستان مملكت ما طالبان ساختند. كاروان تمدن از زیر ریش

روي جهانیان باز گرفته ه و یك ملت گروگان گرفته شده در شمال و جنوب افغانستان دست گدایي ب شان میگذرد

 .را در شمال و جنوب هندوكش دارند انتظار رحم این جانیان قرن

آ به گفتار مرحوم ژوبل بر میگردم دلتنگي شود، مختصر ثكه باع ودركشد و بیم آن می ت ما با اطلت ميصحب

 :نمایم كه كه در باال ذكر شد و باز آنرا تكرار مي

 "ساخت سكندري داند نهیكه آهر نه" 

  ست.خاطرم مانده اه از زمان تدریس ان مرحومي بکه نهفته است  این مصراعبینیم كه فلسفۀ بس بزرگي در مي

نه از نه اندامش را داشتند و سکندران دهد، اما این ه ای ملت افغان جامه ب فلك میخواست بعد از بدبختیهاي بیحد

 پایانفن سكندر خبري . 

 

 

 


